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Hva er FRIFO? 
Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO, er en paraplyorganisasjon for 13 av de største friluftslivs-

organisasjonene i landet med omlag 540.000 medlemskap og omlag 3400 lokalelag og foreninger.  

 

 

 

  

Formålet til FRIFO er å 

fremme det tradisjonelle, 

naturvennlige friluftslivet  

og allemannsretten – vår  

lovbestemte rett til fri  

ferdsel i utmark. Friluftsliv 

har lange tradisjoner og  

spiller en viktig rolle for  

svært mange mennesker 

i landet.  

 
 
 
 
                                     
 

Friluftsliv for alle – hver dag                    Ekte opplevelser - hver gang! 
 
 
FRIFOs virksomhetsidé 
FRIFO skal: 

 være et friluftspolitisk talerør for medlemsorganisasjonene og for friluftslivet 

 arbeide for at medlemsorganisasjonenes rammebetingelser bedres, slik at organisasjonene gis 

bedre mulighet til å nå sine mål 

 være et aktivt og attraktivt møtested og diskusjonsforum for medlemsorganisasjonene for 

 videreutvikle felles plattform og mål. 

 

Friluftspolitisk plattform: 

 Allemannsrettens rett til bruk av fri natur (allemannsretten) 

 Et allsidig, naturvennlig og helsefremmende friluftsliv for alle i tråd med norsk friluftslivstradisjon 

og målsetningen om et enkelt, romslig friluftsliv 

 Aktivt friluftsliv i pakt med norsk tradisjoner er en del av vår kulturarv og øker forståelsen for å 

verne natur og miljø. 

 

Kriterier for medlemskap 
Medlemmer av FRIFO er organisasjoner som er tatt opp av årsmøtet. Opptak av nye medlemmer krever 

minst 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmer. 

Medlemskap kan søkes av ideelle organisasjoner som tilfredsstiller følgende krav:  

 baserer seg på individuelt medlemskap og er åpen for alle 

 har friluftsliv som sitt hovedformål eller en vesentlig del av aktiviteten 

 ikke har motorisert ferdsel eller organisert konkurranseaktiviteter som hovedformål 

 er landsdekkende eller har et medlemstall på mer enn 10.000 individuelle medlemmer 

 arbeider i overensstemmelse med FRIFOs formål 

 



STYRETS ÅRSBERETNING 

 
Innledning.  

Den nye Langtidsplanen for 2007-2010, som ble vedtatt på årsmøtet i mai 2007, 

bekreftet ambisjonen i tidligere langtidsplan om å styrke friluftslivets politiske og 

samfunnspolitiske status, samt å styrke rammebetingelsene for det operative arbeidet 

som medlemsorganisasjonene utfører. 
 

Den nye langtidsplanen inneholder en langsiktig visjon: ”Friluftslivet i Norge har i 2050 

forsterket sin posisjon” med følgende strategiske hovedmål: ”Friluftsliv er et markant 

og prioritert politikkområde. Den samfunnsmessige betydningen synliggjøres 

fortløpende”. 

  

Denne plattformen har vært sentral for styrets prioriteringer i 2008. 
 

 

 

ÅRSMØTET 
Årsmøtet fant sted 20. mai 2008 på Voksenåsen kurs- og konferansehotell. 

Ordfører Thorbjørn Berntsen var forhindret fra å delta. Årsmøtet valgte Gjermund 

Stormoen til setteordfører. 

 

Thomas Pindard, Norges Padleforbund og Roy Tait, Norges Folkesportforbund ble valgt 

til å underskrive årsmøteprotokollen sammen med setteordfører.  Protokollen fra 

årsmøtet ble sendt medlemsorganisasjonene i juni 2008. 

 

Møtet behandlet de vedtektsmessige sakene.  

 

 

Carsten Riekeles, ble valgt til ordfører 

for ett år. Øystein Dahle ble gjenvalgt  

til styreleder for ett år.  Trond  

Asakskogen, NJFF, Helge Simonsen, NOF 

 og Hennie Berghahn Risse, NFF ble  

gjenvalgt til styremedlem for to år.  

Simen Saxebøl, 4H Norge, ble valgt  

til varamedlem for ett år. 

 

 

 

Årsmøtet startet med et miniseminar med tema ”Friluftsliv for alle”.  Alf Odden, 

Høgskolen i Telemark, Tor Bach fra Antirasistisk senters Wild X-prosjekt og Kristin 

Madsen, 4H Norge fokuserte i sine innledninger på henholdsvis utfordringer i forhold til 

ungdom og friluftsliv, minoriteter og friluftsliv og funksjonshemmede og friluftsliv. 

 

 

 

 



Innledningene ble etterfulgt av en paneldebatt,  der følgende politikere var tilstede: 

Gunnar Kvassheim, V, st.repr. og leder av energi- og miljøkomiteen, Line Henriette 

Holten Hjemdal, Krf., st.repr. og medlem av energi- og miljøkomiteen, Tord Lien, Frp, 

st.repr. og medlem av energi- og miljøkomiteen, Marianne Marthinsen, Ap, st.repr. og 

medlem av energi- og miljøkomiteen, Trygve Magnus Slagsvol Vedum, Sp, st. repr. og 

medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen og Gunnar Gundersen, H, st.repr. og 

medlem av kirke- utdannings- og forskningskomiteen.  St. repr.  Bjørn Jacobsen, SV,  

var blitt syk samme dag og måtte melde avbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 Fv. Gunnar Gundersen (H), Trygve Magnus Slagsvol Vedum (Sp), Gunnar Kvassheim (V), Line Henriette 

Holten Hjemdal, (Krf), Marianne Marthinsen (Ap) og Tord Lien (Frp). 
 

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer fra årsmøtet, noe flere av deltakerne 

benyttet seg av. Debattleder var journalist Andreas Hompland.  

 

Generalsekretæren ble, på tips fra FRIFO, intervjuet i ”Go’Morgen Norge” i TV2 

sammen med en representant fra DNT Ung om utfordringer i forhold til ungdoms 

deltakelse i friluftsliv. 

 

 

STYRET 
Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 57 saker.  

 

Styret har hatt følgende sammensetning i 2008: 

Styreleder: Øystein Dahle 

Nestleder: Kari Fagernæs 

 

Styremedlemmer: 

Trond Asakskogen, Gjermund Stormoen, Hennie Berghahn Riise, Helge Simonsen og  

Karen Marie Eid Kaarby 

 

Varamedlem: Tone Israelsen t.o,m. 20. mai, Simen Saxebøl f.o.m. 20. mai 

 



Styret foretok i 2008 to befaringer kombinert med styremøte. 

 

Vårens befaring 7. mai, ble lagt til Nesodden kommune, der temaet var strandsonen og 

kyststi/kystled. Styret møtte representanter fra Nesodden kommune og fra 

Oslofjordens Friluftsråd. 

 

Høstens befaring, 10. – 14. september ble lagt til Svalbard, hvor temaet var natur og 

friluftsliv på øygruppen. Styret møtte representanter fra Store Norske, Longyearbyens 

Lokalstyre, Sysselmannen på Svalbard, Svalbard Reiseliv, Svalbard Polarinstitutt og 

Universitetet på Svalbard.  Styret hadde også møte og befaring med Store Norske i 

Svea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FRIFO-styre: Fv. Gjermund Stormoen, Hennie Berghahn Riise, Karen Marie Eid Kaarby,    

 Trond Asakskogen, Simen Saxebøl, Kari Fagernæs,  Øysten Dahle og Helge Simonsen 

 

 

En spesiell sak for styret i 2008 var  

tilsetting av ny generalsekretær, idet 

 Harald Tronvik, etter nærmere 15 års 

 virke som generalsekretær, ville nå  

pensjonsalder i januar 2009.  Styret  

startet arbeidet allerede før nyttår og 

 satte ned et eget ansettelsesutvalg.  

Firmaet Heitmann Plus, som har  

spesialisert seg på rekrutterings- 

oppdrag innen frivillige organisasjoner,  

ble engasjert som konsulentbyrå. 

Det ble tid til både en god og grundig 

 prosess, som endte med en enstemmig  

innstilling fra ansettelsesutvalget og en  

enstemmig ansettelse i styret 10. juni av  

Lasse Heimdal.  

 

 



 

SEKRETARIATET 
Sekretariatet leide også i 2008 kontorer i Nedre Slottsgate 25 i Oslo. Sekretariatet 

har bestått av generalsekretær Harald Tronvik, kontorleder Tove Thorsen, 

fagkonsulent Hans Erik Lerkelund og informasjonskonsulent Siri Meyer. Lasse Heimdal 

ble ansatt 1.desember. Han tiltrådte stillingen som generalsekretær 1. januar 2009.                      
 

Samlet kortidssykefravær i perioden er 3 dager.  

 

Aktiviteten anses ikke å forurense det ytre miljø. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i 

forhold til likestilling. Arbeidsmiljøet hos FRIFO anses som godt. 

         

 

STATSBUDSJETTET FOR 2009 
På grunnlag av drøftelse i styremøte 22. januar om strategi og prioriteringer, ble det 

25. januar, 5. mars og 6. mars sendt brev til henholdsvis Miljøverndepartementet(MD), 

Helse- og omsorgsdepartementet(HOD) og Kunnskapsdepartementet(KD) med innspill til 

departementenes arbeid med statsbudsjettet. I møte 18. januar mellom SV og frivillige 

organisasjoner om innspill til arbeidet med statsbudsjettet for 2009, anbefalte Kristin 

Halvorsen at man hadde god kontakt også med partienes stortingsgrupper. FRIFO 

sendte derfor kopi av brevene til overnevnte departement, partienes stortingsgrupper, 

medlemmene i de relevante stortingskomiteene samt til relevante direktorater 

 

Prioriterte områder i innspillet til MD var en betydelig styrking av midler til motivering 

og stimulering, en klar og synlig styrking av friluftsliv som politikkområde og en markant 

styrking av driften av Forum for natur og friluftsliv (FNF). Hovedsaken i innspillet til 

HOD var en markant dreining fra reparasjonstiltak til forebyggende tiltak - som 

konsekvens av dette - en kraftig økning av posten til oppfølgning av den nasjonale planen 

for fysisk aktivitet. 

 

Innpillet til KD gikk på bedre tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet i skolen og 

forslag om nærmere samarbeid med de frivillige friluftslivsorganisasjonene om dette. 

Det ble i denne sammenheng foreslått utviklet en modell for samarbeid mellom lokale 

friluftslivsorganisasjoner og SFO på linje med modell for samarbeid mellom lokale 

idrettslag og SFO.  

 

Nærmere strategi for påvirkningsarbeidet ble drøftet på generalsekretærmøtene i 

mars og april. Påvirkning overfor regjeringspartiene ble prioritert.  Det ble derfor 

sendt en anmodning 2. juni til regjeringspartienes gruppesekretariater på Stortinget om 

møte med representanter fra disse partiene i relevante komiteer, noe som dessverre ga 

liten respons. Dette ble fulgt opp med en e- mail 31. juli direkte til 

fraksjoner/representanter for regjeringspartiene i relevante komiteer med en 

kortfattet oppsummering av tidligere innspill. 

 



Status og videre påvirkningsarbeid var tema på den friluftspolitiske samlingen i 

oktober.  

Til tross for en kraftig økning av MDs totalbudsjett, ble økningen til friluftslivsformål 

meget beskjeden. Omtalen av og ambisjonene for friluftsliv var likedan beskjeden. 

Friluftsliv ble fortsatt ett av fire underpunkter under resultatområde Bevaring av 

naturens mangfold og friluftsliv, og den kraftige økningen på dette resultatområdet, 

gikk i hovedsak til vern og forvaltning av natur og biologisk mangfold. Av styrkingen på 

345 mill. gikk bare 3 mill. til å styrke posten til stimulering og motivering samt drift av 

FNF. 

 

Det ble satt av 5 mill. til et prøveprosjekt i noen utvalgte kommuner om ”Den naturlige 

skolesekken” i samarbeid med KD. 

 

Innpillene til og møte i energi – og miljøkomiteen ga ikke noe resultat i forhold til våre 

innspill. Komiteen kom derimot med en merknad i forhold til friluftsliv som 

helsefremmende aktivitet. Etter å ha vist til friluftslivets viktige rolle i denne 

sammenheng, avsluttet komiteen med følgende klare melding: ” Tida er inne for et 

krafttak i folkehelsearbeidet med fokus på friluftsliv!” 

 

Det hadde vært ønskelig at denne kraftfulle uttalelsen hadde kommet fra helse- og 

omsorgskomiteen! 

 

I budsjettet for HOD ble det en økning på hele 18 milliarder til de regionale 

helseforetakene, mens det var en beskjeden økning på 9 mill. på kap. 719 Folkehelse. 

Posten til oppfølgning av handlingsplanen for fysisk aktivitet ble faktisk redusert med 

1 mill. i forslaget.                                                

 

Stortingskomiteen valgte ikke folkehelse som høringstema, men i brev til komiteen 

pekte FRIFO på det kraftige misforholdet mellom forebygging og reparasjon og det 

helt uforståelige kuttet i satsingen på fysisk aktivitet. 

 

Stortingskomiteen grep da også fatt i utfordringene hva gjelder fysisk aktivitet som 

forebyggende arbeid. En enstemmig komité peker på at det er behov for ytterligere 

satsing på forebygging av helseskader. Når det gjelder oppfølgning av handlingsplanen 

for fysisk aktivitet, så foreslo regjeringspartiene at det gjennom omdisponeringer innen 

folkehelsekapitlet, ble avsatt 10,5 mill. til Norges Idrettsforbund til forebyggende 

helsearbeid gjennom fysisk aktivitet. Dette er jo positivt, men det er grunn til å spørre 

hvorfor ikke friluftslivet blir gjenstand for samme oppmerksomhet. Det mangler ikke på 

innspill om dette, og friluftslivet står også sentralt i den nasjonale handlingsplanen for 

fysisk aktivitet. 

 

Budsjettet for KD inneholdt en styrking av fysisk aktivitet i skolen, og KD oppnevnte en 

rådgivningsgruppe for dette. Det var ingen kommentarer til samarbeid mellom 

skolen/SFO og friluftslivsorganisasjoner. 

 

Da det ikke var noen representanter fra friluftslivet i rådgivningsgruppen, men bare fra 

forskere og idretten, ble det sendt brev til kunnskapsministeren, som påpekte dette. I 



brevet ble det bedt om et møte for å utdype saken. Dette fant kunnskapsministeren 

ikke anledning til. 

 

FRIFO fikk ikke møte med forsknings- og utdanningskomiteen, men sendte brev til 

komiteen, uten at dette ga noe resultat. 

 

 

                  SPILLEMIDLER TIL FRILUFTSLIVET 
Beløpet til friluftsformål for barn og unge økte bare med 200.000, til 5,4 mill., mens 

posten til friluftslivsanlegg i fjellet økte med 1 mill til 11 mill. Dette var den andre 

beskjedne økningen til friluftsformål på rad, etter en økning på 2 mill. i 2006. 

 

FRIFO har tidligere fremmet forslag overfor politisk ledelse i Kultur – og 

kirkedepartementet (KKD) om at 1 % av overskuddet til idrettsformål bør settes av til 

friluftsformål for barn og unge. Dette ble tatt opp med familie – og kulturkomiteen 

både ved høringen av budsjettforslaget for KKD for 2008 og ved høringen av 

frivillighetsmeldingen, uten at det avstedkom noen kommentarer fra komiteen.  

 

Det ble i mars sendt et brev til kulturministeren med kopi til familie- og kulturkomiteen.  

Med referanse til frivillighetsmeldingen og meldingen om ny fordeling av overskuddet av 

spillemidlene, ble forslaget om 1 % tatt opp igjen, samtidig som det ble bedt om møte 

med politisk ledelse i KKD.  Forslaget ble tatt opp igjen med politisk ledelse i KKD og 

med stortingskomiteen i forbindelse med høringen av budsjettet for 2009. Det kom 

dessverre heller ikke denne gang noen føringer fra komiteen. I tillegg inviterte FRIFO 

Norges Idrettsforbund til et møte bl. a. om denne saken, men fikk ingen respons på 

dette initiativet.  

Vi fikk endelig til et møte med politisk ledelse i KKD i desember. Da møtte både 

statsråden og begge statssekretærene. Vi viste da særlig til den økningen i 

overskuddet fra spillemidlene, som er beregnet på grunnlag av at Norsk Tipping har 

overtatt inntektene fra spilleautomatene, og at dette burde gjøre det enklere med en 

avsetning på 1 % av overskuddet til idrettsformål. Det ble en god dialog i møtet, uten at 

det ble gitt noen konkrete signaler fra den politiske ledelsen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

”FOLK I BEVEGELSE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I Frivillighetsmeldingen, som ble lagt frem i august 2007, ble det bl.a. uttalt at 

regjeringen ville ta kontakt med Norges Idrettsforbund og andre frivillige 

organisasjoner om et folkehelseprosjekt for å få flere fysisk aktive. 

 

I høringen i familie – og kulturkomiteen pekte FRIFO på viktigheten av friluftslivet i 

denne sammenheng.  

 

Det skjedde ikke noen spesiell oppfølgning av dette på vårparten. På høsten kom det 

mediaoppslag om at både kulturministeren og helse- og omsorgsministeren hadde hatt 

møte med Norges Idrettsforbund om saken. FRIFO sendte da brev til begge 

statsrådene og etterlyste kontakten med friluftslivsorganisasjonene. Det ble samtidig 

bedt om møte for å utdype friluftslivets viktige rolle. 

 

Det ble ikke møte med helse- og omsorgsministeren, men med en av statssekretærene 

20. november. Det var et konstruktivt møte, hvor 4H Norges generalsekretær deltok i 

tillegg til FRIFOs representanter. Statssekretæren uttalte imidlertid at det var KKD 

som hadde ansvaret for oppfølgningen av det nye folkehelseprosjektet. 

 

Det ble møte med kulturministeren 8. desember. Møtet fant sted dagen før KKD hadde 

invitert flere frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner til oppstartsmøte om 

prosjektet, som ble kalt ” Folk i bevegelse”.  FRIFO var invitert til, sammen med FL, å 

holde et innlegg om hva friluftslivet kan bidra med. 

 

 



Prosjektet ble derfor kort omtalt i møtet med kulturministeren. 

 

Generalsekretæren holdt FRIFOs innlegg i oppstartsmøtet 9. desember. 

 

Som en oppfølgning av saken, inviterte FRIFO kulturministeren til et møte med 

friluftslivsorganisasjonene. Trond Giske takket ja til dette, og møtet ble avtalt til 8. 

januar 2009. Det ble i den forbindelse innkalt til et ekstraordinært generalsekretær-

møte 6. januar for å forberede møtet. 

 
Styret er glad for den kontakten som er etablert med både politisk ledelse og 

administrasjonen i KKD, og håper alle medlemsorganisasjonene i FRFO vil være aktive 

bidragsytere i prosjektet. 

  

  

MOTORISERT FERDSEL I UTMARK 
Som nevnt i årsmeldingen for 2007, var det etablert et nært samarbeid mellom 

Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) og FRIFO i forbindelse med 

påvirkningsarbeidet i saken. I påvente av DNs arbeid etter høringsrunden høsten 2007, 

la SRN og FRIFO en nærmere strategi for påvirkningsarbeidet. Det ble bl.a. i januar 

inngått en allianse med Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og 

Norges Fjellstyresamband, som resulterte i et felles opprop. I oppropet sier partene ja 

til et restriktivt regelverk og nei til rekreasjonskjøring. Partene mener samtidig det bør 

tas større hensyn til transportbehov i næringsformål, bl.a. innen utmarksnæringen. 

Oppropet ble bl.a. sendt til DN. 

 

SRN og FRIFO arrangerte et seminar om motorisert ferdsel i utmark 10. mars. I dette 

seminaret la DN frem sitt forslag til MD om ny lovtekst. DN hadde i stor grad lyttet til 

innspillene fra naturvern – og friluftslivsorganisasjonene. 

 

Det ble mange kritiske kommentarer til DNs forslag fra parter og partier, som ønsker 

en liberalisering. Overnevnte allianse fant det derfor nødvendig med en aktiv lobbying 

overfor MD og sentrale stortingspolitikere og partier våren 2008. 

 

I tillegg hadde FRIFOs generalsekretær et innlegg om saken på årsmøtet i april til 

Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). Generalsekretæren hadde videre en 

kronikk om saken i Dagsavisen. 

 

MDs arbeid med saken tok lengre tid enn forventet. Det var tydelig at det ikke var lett 

for regjeringspartiene å bli enige. Påvirkningsarbeidet fortsatte derfor utover høsten. 

Det var et meget godt samarbeid innen alliansen, slik at alle var godt forberedt til de 

forskjellige møtene. 

 

Vinje kommune, som var en av prøvekommunene i prosjektet om å forvalte motorisert 

ferdsel etter plan – bygningsloven, hadde etablert en rekreasjonsløype i kommunen. 

Forutsetningen for å kunne kjøre i denne løypen, var imidlertid at man både var bosatt i 

kommunen, og at man var medlem i den lokale snøscooterklubben. Ordføreren i Vinje 



kommune er fra SV, og han var aktiv i å lansere dette som en god modell. I samråd med 

de andre i alliansen, fikk FRIFO utarbeidet en juridisk betenkning om forholdet til 

EØS-reglene fra et anerkjent advokatfirma. I sin betenkning slår advokatfirmaet fast 

at ordningen i Vinje er i strid med EØS- reglene. Dette er meddelt statssekretæren i 

MD, som koordinerer regjeringens arbeid med loven. 

 
Det var ved årsskiftet uklart om når regjeringens lovforslag vil komme. Dette tilsier 

fortsatt høy beredskap utover våren 2009. 

 

Styret vil gi ros til det arbeidet som her er gjort og det gode og brede samarbeidet 

som er etablert.   

 

KONTAKT MED POLITISKE MILJØ 
Som det vil fremgå flere steder i denne årsmeldingen, har det i 2008 vært flere 

temaer/saksforhold, som har gjort kontakt med forskjellige politiske miljø nødvendig. 

En slik spissing av politisk påvirkningsarbeid er også i tråd med den nye LTB for FRIFO, 

som ble vedtatt på årsmøtet i mai 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Markaloven: Påtroppende generalsekretær Lasse Heimdal inviterer miljøvernminister   

    Erik Solheim og statssekretær Heidi Sørensen i MD på skitur med FRIFO og Skiforeningen. 

 

Det fremgår ovenfor under Statsbudsjettet for 2009, at 

 etter anmodning fra SV, kom FRIFO med et innspill i januar i forbindelse med et 

møte SV inviterte frivillige organisasjoner til 

 det ble sendt kopi av FRIFOs innspill i februar/mars til KKD, HOD og KD til 

partienes stortingsgrupper og til medlemmene i relevante stortingskomiteer  

 det ble sendt en anmodning 2. juni til regjeringspartienes gruppesekretariater på 

Stortinget om møte med representanter fra disse partiene i relevante komiteer 

 



 det ble sendt en e- mail 31. juli direkte til fraksjoner/representanter for 

regjeringspartiene i relevante komiteer med en kortfattet oppsummering av 

tidligere innspill 

 i forbindelse med høringen av forslaget til statsbudsjettet kom FRFO med 

innspill til og ba om møte med 4 stortingskomiteer. Det ble møte med 2 av disse. 

 

Det var et kontaktmøte med miljøvernministeren i april, og generalsekretæren deltok på 

to møter med statssekretæren i oktober. 

 

På bakgrunn av et felles brev fra FRIFO og FL til helse- og omsorgsministeren om 

friluftsliv og helse, var det et møte med statssekretæren i HOD i mars. 

 

Som nevnt ovenfor, ble det også sendt et brev til den nye helse- og omsorgsministeren 

om møte vedrørende det lanserte folkehelseprosjektet, hvilket medførte et møte med 

ny statssekretær i november. 

 

I forbindelse med forslaget til økt fysisk aktivitet i skolen, og oppnevning av en 

rådgivningsgruppe, ble det sendt brev til kunnskapsministeren, hvor det ble påpekt at 

det ikke var representanter for friluftslivet i gruppen.  

 

Som det fremgår av omtalen under Motorisert ferdsel ovenfor, har det vært mange 

møter med partier og stortingsrepresentanter i forbindelse med påvirkningsarbeidet. 

Det har også vært møter med representanter for politisk ledelse i relevante 

departement. 

 
I forbindelse med årsmøtet i mai, var det et temamøte om ”Friluftsliv for alle”, hvor 

det etter tre innledninger om ungdom, etniske minoriteter og funksjonshemmede, var en 

politisk debatt mellom stortingsrepresentanter fra de fleste politiske partiene. 

 

I forbindelse med partienes forberedelse til Stortingsvalget høsten 2009, sendte 

FRIFO 31. juli et innspill til programkomiteene i de forskjellige politiske partiene. Det 

kom tilbakespill fra noen av disse om at de hadde notert seg innspillet. 

Generalsekretæren var i møte med Venstres programkomité. 

 

Styret konstaterer at det i 2008 har vært en øket aktivitet mot politiske miljø. Selv om 

man skulle ha ønsket bedre uttelling, så er styret fornøyd med den aktiviteten, som her 

har funnet sted.  

 

 

UTTALELSER/HØRINGER 
I løpet av året mottar FRIFO mange saker til høring. Styret legger til grunn en 

prioritering av saker, som enten er av prinsipiell karakter for friluftslivet, eller som 

påvirker dette på en vesentlig måte, for eksempel ved en markant reduksjon av 

opplevelsesverdien eller tilgangen til friluftslivsområder 

 

 



Av saker som FRIFO har uttalt seg om i 2008 kan nevnes: 

 Forslag til forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane 

 Ny gruvedrift i Lunckefjell (Svalbard) - forhåndsmelding og forslag til 

utredningsprogram. 

 Revisjon av fylkesdelplan Rondane, oppstart av planarbeid og offentlig høring av 

planprogram. 

 Utarbeidelse av fylkesdelplan Sølnkletten, oppstart av planarbeid og offentlig 

høring av planprogram. 

 Innspill til arbeidet med ny Stortingsmelding om ny lærerplan for 

lærerutdanningen. 

 Klage på Norges vassdrags- og energidirektorats konsesjon til Statnett for 

bygging av 420 kV kraftlinje i Hardanger. 

 

I tillegg kommer høringer som nevnt foran i forbindelse med forslaget til statsbudsjett 

2009. 

 
Det er også blitt sendt inn kronikker og debattinnlegg til media: 

- Kronikk om desentralisert naturforvaltning: ”Hvem forsvarer 

hundremeterskogen?” - Nationen 

- Kronikk om strandsonen: ”Hvem rår i strandsonen?”  - Dagsavisen 

- Kronikk om motorisert ferdsel i utmark: ”Vil regjeringen gå imot folkeviljen”- 

Nationen 

- Svar på et debattinnlegg i Svalbardposten om merking av turløyper – etter et 

intervju med Øystein Dahle og Harald Tronvik 

- Stort intervju med Øystein Dahle i Nationen 

 

 

KONTAKT MED ORGANISASJONENE 
Det ble holdt 6 ordinære generalsekretærmøter.  Generalsekretærene deltar også på 

friluftspolitiske samlinger.  Kulturminneåret var eget tema både på GS-møtet i januar 

og i november. 

 

Det ble holdt en friluftspolitisk samling på Sørmarka 20.- 21. oktober med god 

deltagelse og god stemning. Konsulent i TNS Gallup, Charlotte Elvsaas innledet til 

debatt om hva natur- og miljøbarometeret forteller oss om nordmenns holdninger og 

adferd i forhold til friluftsrelaterte spørsmål. Rådgiver i Burson-Marsteller, Marthe 

Haabeth Grindaker fokuserte i sin debattinnledning på kommunikasjon og påvirkning i 

forhold til politiske og forvaltningsmessige miljø. Generalsekretær Harald Tronvik 

innledet til debatt om Statsbudsjettet for 2009 og videre påvirkningsarbeid i denne 

sammenheng, samt oppstart av påvirkningsarbeidet i forhold til Statsbudsjettet for 

2010. 

 

Temaene og innledningene vekket stor interesse med mange kommentarer og spørsmål 

fra salen. 

 



FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV-  

REGIONALT SAMARBEID 
Hovedmålsettingen i 2008 var at alle FNF arbeidet konstruktivt med konkrete oppgaver 

og saker i h.t. den nye modellen. I tillegg var det en målsetting om økt kunnskap om FNF 

innen organisasjonen og hos relevante myndigheter både sentralt, regionalt og lokalt. 

  

FRIFO har i flere år tatt opp med MD, både politisk og administrativt, det klare 

behovet for å øke driftstøtten til FNF. Dette ble også tatt opp i innspillet til MD i 

februar til statsbudsjettet for 2009 og i FRIFOs hovedsøknad for 2009. Det utspant 

seg en brevveksling mellom FRIFO og administrasjonen i MD om mulighetene for egen 

driftspost, noe MD avviste. Forslaget til statsbudsjett for MD for 2009, viste at 

driftsstøtten til FNF fortsatt måtte belastes post 1427.74.  Da denne posten ble økt 

med 3 mill., gir det en viss mulighet for en generell økning i driftstøtten til det enkelte 

FNF i 2009. 

 

For 2008 ble det fordelt 2,6 mill. til driftsstøtte. Dette var 100.000 mer enn i 2007. 

Det viste seg at en generell høyere kvalitetsvurdering, ga som resultat at de med 

høyest vurdering, ville få reduksjon ved samme ramme som i 2007. Det ble derfor over 

FRIFOs poster funnet rom for økningen på 100.000. 

 

Også i 2008 ble det holdt to samlinger. Samlingen 10.- 11. mars hadde koordinatorene 

som målgruppe. Samlingen, som ble holdt i Oslo, ble kombinert med seminaret 10. mars 

om motorisert ferdsel i utmark.  Til hovedsamlingen 1.-2. september ble en representant 

fra arbeidsutvalgene invitert i tillegg til koordinatorene. Samlingen 1. september fant 

sted på Granavolden med overnatting, mens samlingen 2. september ble kombinert med 

seminar om strandsonen i Oslo. Samlingene er viktige både som møteplasser og som 

kompetanseutvikling. Tilbakemeldingene fra deltagerne var i hovedsak positive. 

 

Av spesielle saker i den sentrale styringsgruppen i 2008, nevnes: 

- Vitalisering av virksomheten i FNF Agder, hvor samarbeidet og 

påvirkningsarbeidet på tvers av de to fylkene, gir en spesiell utfordring 

- Posisjonering av natur- og friluftslivsorganisasjonene og ivaretakelse av 

allmennhetens interesser gjennom FNF Finnmark i forbindelse med oppstart av 

Finnmarkskommisjonens kartlegging av rettigheter på Finnmarkseiendommens 

arealer 

- Utredning om FNFs rettigheter i forhold til dokumentinnsyn og medvirkning  i 

saker og prosesser i offentlige forvaltningsorganer (henvendelse fra FNF 

Nordland) 

 

Styringsgruppen står for øvrig for fordelingen av driftstøtten til FNF og er ansvarlig 

for samlingene. Styret vil gi ros til det arbeidet styringsgruppen utfører. 

 

Styringsgruppen har hatt følgende sammensetning i 2008: 

Norges Jeger- og Fiskerforbund v/Bjarne Oppegård  - leder av styringsgruppe, Den 

Norske Turistforening v/Anne Mari Aamelfot Hjelle, 4H Norge, v/Astrid Solberg,  



Samarbeidrådet for naturvernsaker, SRN v/Jan Olav Nybo,  Naturvernforbundet, 

v/Steinar Alsos, Friluftrådenes Landsforbund, v/Morten Dåsnes, Friluftslivets 

fellesorganisasjon, Harald Tronvik og Hans Erik Lerkelund. 

 

Som nevnt ovenfor, er det en utfordring å få bevilgende myndighet til å erkjenne 

behovet for økt driftstøtte til FNF.  Viktigheten av FNFs arbeid i forhold til de 

politiske målsetningene om delegert miljøforvaltning ble påpekt i en kronikk i Nationen. 

 

 

SAMERETTSUTVALG II 
Som nevnt i årsmeldingen for 2007, så kom utvalgets innstilling i desember 2007. 

Justisdepartementet sendte innstillingen på høring medio februar med høringsfrist 15. 

februar 2009. Det ble fra FRIFOs side lagt opp til informasjon om saken på vårparten 

og intern høring på høsten. 

 

Som en del av informasjon i saken og ønske om å gå noe mer i dybden av denne, ble det 

tatt sikte på 3 regionale seminarer i samarbeid med NJFF, ett i Tromsø i begynnelsen 

av mars, ett i Bodø i slutten av mars og ett i Trondheim i slutten av april. Det viste seg 

at det nok ikke var grunnlag for å arrangere tre seminarer, slik at man konsentrerte seg 

om seminaret i Bodø 26.- 27. mars. Det var god oppslutning om seminaret med gode 

innledninger fra forskjellige berørte parter. Seminaret ble ledet av journalist Aslak 

Bonde. 

 

Til den interne høringen på høsten, utarbeidet FRIFO en veiledning til 

medlemsorganisasjonene. Det ble sendt kopi til de relevante Forum for natur og 

friluftsliv. 

 

I utvalgets innstilling er det et flertallsforslag om opprettelse av et nytt eierselskap, 

nemlig Hålogalandsallmenningen, mens et mindretall går inn for en revidert 

Statskogmodell. I begge modellene legges det opp til regionale utmarksstyrer med noe 

forskjellig myndighet og mandat. 

 

Høringsuttalelsen fra Statskog ble offentliggjort gjennom en presseuttalelse 28. 

november. Den reelle avstanden mellom de to alternativene ble redusert gjennom denne 

uttalelsen, og det såkalte ”Nye Statskog” fikk stor oppmerksomhet i den påfølgende 

høringsrunden. 

 

FNF Nordland ble av Nordland fylkeskommune og enkelte kommuner i Nordland bedt om 

å uttale seg i saken. I den forbindelse var det eget møte i Bodø, hvor FRIFOs 

generalsekretær innledet. 

 

Det ble lagt opp til en intern høring i FRIFO med høringsfrist 1. januar 2009, drøftelse 

i generalsekretærmøte 15. januar og i styremøte 20. januar og i telefonstyremøte 

 12. februar. Generalsekretæren utformet en høringsuttalelse fra FRIFO etter 

fullmakt fra styret. Høringsuttalelsen ble sendt Justis- og politidepartementet  

13. februar. 



 

FORSKNING 
FRIFO deltok på det årlige samarbeidsmøtet om friluftslivsforskning i november med 

deltakelse fra MD, DN, FL og flere forskningsinstitusjoner. På møtet ble det blant 

annet utvekslet informasjon om pågående prosjekter, planer, erfaringer, konferanser, 

seminarer m.m. 

 

FRIFOs forskningsgruppe hadde møte i november, hvor arbeidet med konferansen 

Forskning i friluft 2009 ble startet opp. 

 

FRIFO har lenge sett behov for bedre dokumentasjon av forholdet mellom friluftsliv 

(kombinasjonen av fysisk aktivitet og naturopplevelse) og folkehelse. Høsten 2008 

invitert FRIFO en rekke forskningsinstitusjoner til å komme med anbud på et 

forskningsprosjekt om forholdet mellom friluftsliv og folkehelse. Det kom inn to anbud, 

og FRIFO inngikk avtale med SINTEF Teknologi og Samfunn om gjennomføringen av 

dette prosjektet, som skal være ferdig før sommeren 2009, jfr. også avsnittet 

Friluftsliv – Helse. 

 

NORDISK SAMARBEID 
Norge v/FRIFO og FL ledet det nordiske nettverket også i 2008. Dette var det siste 

året under norsk ledelse i denne omgang (2006-2008). Det ble holdt et fellesmøte i 

nettverket 8. april. Da Finland fortsatt ikke så seg i stand til å overta stafettpinnen, ble 

det avklart at Sverige skulle overta fra januar 2009. Et planlagt fellesmøte i november i 

Finland ble derfor utsatt til januar i Sverige. 

 

FRIFO har også i 2008 ledet arbeidsgruppen friluftsliv – helse i samarbeid med FL.  

Som det fremgår av årsmeldingen for 2007, ble det planlagt en samling i desember i 

Gøteborg med representanter fra friluftslivsorganisasjoner og helsesektoren i de 

nordiske landene. Denne samlingen måtte utsettes, grunnet liten respons fra 

helsesektoren. 

 

Det ble tatt initiativ til et nytt møte i Gøteborg 7.- 8. april med etterfølgende møte i 

nettverket. Det var god deltagelse i strategimøtet og enighet om et forslag til 

plattform for det nordiske samarbeidet mellom friluftslivsorganisasjonene og 

helsesektoren i de nordiske land. Det var videre tilslutning til et forslag om etablering 

av et treårig prosjekt med målsetning om en nordisk friluftslivspolitikk med 

folkehelseprofil. I sitt møte 8. april sluttet nettverket seg til forslagene. 

 

FRIFO fikk i oppdrag å utarbeide søknad til relevant arbeidsgruppe i Nordisk 

Ministerråd. Denne ble sendt 1. juli til sekretariatet for arbeidsgruppen, som er i det 

norske MD.  Da det etter første behandling i arbeidsgruppen viste seg å være noe 

forskjellig oppfatning av innholdet i prosjektet, ble det avtalt at en representant fra 

FRIFO skulle komme til møte i arbeidsgruppen i København 21. januar 2009 og 

presentere søknaden nærmere. 
 

  



FRILUFTSLIVETS UKE 
Også i år ble det et yrende naturliv på Sognsvann. Mellom 5.000 – 6.000 friluftsglade 

barn og voksne deltok i friluftslivsorganisasjonenes populære friluftsleir søndag 7. 

september. Styreleder i FRIFO, Øystein Dahle åpnet den store friluftsdagen, som 

markerte starten på Friluftslivets uke.  

 

Mange lot seg friste av friluftslivsorganisasjonenes ulike aktiviteter. Med foreldre, 

besteforeldre eller tanter og onkler på slep, sprang barna frydefulle fra den ene 

aktiviteten til den andre. Riktignok satte lange køer tålmodigheten på prøve for både 

store og små, men alle fikk til slutt sveve i speidernes hjemmelagde karusell, padle, 

klatre, hoppe i høyet, dra på øytur, rappellere, orientere m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradisjonen tro ble det også i år servert friluftsfrokost til sultne deltakere. Brød med 

spekepølse, gulost, brunost og syltetøy gikk ned på høykant. Hundrevis av liter med kaffe, 

te og saft slukket tørsten til naturelskerne. Populær var også pølsegrilling. Ikke noe slo 

Truls Ruuds jegersuppe, som hadde kokt på hjortekjøtt i to dager og toppet med litt chilli! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fiskelykke                                        Det svinger i speidernes karusell       Populær klatreaktivitet 

 

 

   



Den store friluftsleiren på Sognsvann er et fellesprosjekt, der FRIFOs medlems-

organisasjoner går sammen om å stimulere og motivere barn og unge og familier til et 

aktivt liv ute i naturen gjennom et mangfold av hyggelige aktiviteter. I år deltok også 

Oslo og omegn friluftsråd og Oslo og omegn sopp- og nyttevekstforening. Ingen 

politikere tok imidlertid turen til Oslos naturperle for å bli inspirert til å bedre 

friluftslivets rammebetingelser!  

 

Nordre Aker Budstikke hadde både forhåndsomtale og reportasje fra arrangementet.  

 

 

FRILUFTSLIV FOR UNGDOM, FUNKSJONSHEMMEDE 

 OG MINORITETER 
Da det hadde vært fokus på disse målgruppene i omtalen av friluftsliv i de siste års 

budsjettforslag fra MD, fant styret det formålstjenlig å ha ”Friluftsliv for alle” som 

0tema på årsmøtet i mai. Etter innledninger i forhold til hver av de tre målgruppene, var 

det en politisk debatt mellom stortingsrepresentanter fra partiene på Stortinget. 

 

Når det gjelder ungdom, så inviterte FRIFO medlemsorganisasjonene til deltagelse i en 

adhoc–gruppe, for å se om det kunne være formålstjenlig med et felles løft i forhold til 

denne gruppen. Det ble i løpet av høsten holdt to møter, og arbeidet fortsetter på 

nyåret. 

 

Friluftsliv og funksjonshemmede var tema på generalsekretærmøtet i mars.  

Konklusjonen ble at FRIFO skulle ta initiativ til at det ble skapt en felles møteplass for 

friluftslivsorganisasjonene og funksjonshemmedes organisasjoner, med eksempelvis ett 

møte pr. år. Av forskjellige årsaker var dette ikke fulgt opp ved årsskiftet. 
 

    

FRILUFTSLIV – HELSE 
Det har vært viktig i 2008 å fokusere på friluftslivets viktige rolle som helse-

fremmende og forebyggende aktivitet, ikke minst i forhold til bevilgende myndigheter. 

Det var derfor naturlig å sende et innspill i mars til HOD om økt bevilgning til 

oppfølgning av den nasjonale planen for fysisk aktivitet med kopi til stortingskomiteen. 

Dette ble fulgt opp under høringen av forslaget til statsbudsjettet for 2009.  

 

Det har vært sendt brev med anmodning om møte både med den avtroppende og nye 

helse – og omsorgsministeren. Det ble ett møte med daværende statssekretær i mars, 

hvor både FRIFO og FL var representert. Det ble videre et møte med den nye 

statssekretæren i november. 

 

På bakgrunn av de innpill og kontakter som ble tatt i 2008 og i tidligere år, er det til 

ettertanke at det synes vanskelig å få helse – og omsorgskomiteen til å fokusere på 

friluftslivet. Som nevnt foran under Statsbudsjettet for 2009, så bevilget 

regjeringspartienes fraksjon 10,5 mill. til Norges Idrettsforbund. Til tross for de 

samme partienes klare melding i energi – og miljøkomiteen om løft for friluftslivet som 



forebyggende aktivitet, så er det ingen omtale av friluftslivets rolle i helse – og 

omsorgskomiteens innstilling. Dette er både til adskillig ettertanke – og en utfordring! 

 

Kontakten med avdelingen for fysisk aktivitet i Helsedirektoratet har vært god. Både 

FL og FRIFO fikk anledning til å søke på noen ekstramidler, og FRIFO søkte da om 

støtte til sitt forskningsprosjekt om dokumentasjon av effekten av kombinasjonen av 

fysisk aktivitet og naturopplevelse. 
 

Støtten bidro til en størrelse på finansieringen av prosjektet, som gjorde at FRIFO 

innbød forskningsinstitusjoner til anbud.  

 

I tillegg nevnes det nordiske prosjektet om friluftsliv – helse, som er omtalt ovenfor 

under Nordisk samarbeid.  

                         

 

ØKONOMI 
Driftsinntektene hadde en liten økning i forhold til 2007 på kr. 12.818. Momsrefusjonen 

ble noe mindre enn i 2007.  FRIFO fikk også mindre økning fra fellesprosjekter. 

Driftsstøtten fra Miljøverndepartementet økte med kr. 117.000. Medlemskontingenten 

økte med kr. 23.500, noe som skyldes økt antall medlemmer i en av organisasjonene.  

 

Når det gjelder prosjektinntektene, så var det stor spenning knyttet til størrelsen både 

på DN-midlene og på spillemidlene til friluftslivstiltak for barn og unge.  

 

Bevilgningen fra DN ble på kr. 7.150.000, altså en økning fra 2007 på kr. 125.000. 

hvilket gjorde at det også i 2008 ble en spesiell utfordring å opprettholde driftsstøtten 

til Forum for natur og friluftsliv. Det at FRIFO tok mindre til fellesprosjekter gjorde 

at FRIFO også i 2008 kunne økte driftsstøtten til FNF til kr. 2.600.000. 

 

Fra organisasjonene, FNF og FRIFO kom det inn prosjektsøknader på samlet  

kr. 9.319.525. Det ble fordelt kr. 4.770.000 til organisasjonene og FNF. I tillegg sendte 

FNF inn driftssøknader på kr.3.532.800. Som nevnt over ble det fordelt kr. 2.600.000 i 

driftsstøtte til FNF. 

 

Bevilgningen fra spillemidlene ble på kr.3.500.000, en økning på kr. 100.000 fra 2007. 

Fra organisasjonene kom det inn prosjektsøknader på spillemidlene på 4.631.300. Det 

ble fordelt kr. 3.442.417 til organisasjonene.     

 

Med finansinntekter på kr. 612.118 utgjør overskuddet for 2008 kr. 67.529, som 

tilføres egenkapitalen. 

 

Styret er godt fornøyd med dette resultatet og med økonomistyringen. Styret 

konstaterer at FRIFO har en økonomi som gir et godt grunnlag for videre drift. 
 

  



 

AVSLUTNING 
Styret er i hovedsak fornøyd med arbeidet i 2008. Den økte aktiviteten i forhold til 

politisk påvirkningsarbeid er skritt i riktig retning. Uttellingen kunne imidlertid vært 

bedre. Den store økningen på MDs budsjett for 2008, burde etter styrets oppfatning, 

også gitt et løft for friluftslivet som aktivitetsområde. Det synes som om friluftslivet 

lett kommer i skyggen av de store klimautfordringene. Dette er en utfordring for 

FRIFO og medlemsorganisasjonene, men det bør også være en utfordring for politisk og 

administrativ ledelse i MD. Friluftslivet står helt sentralt både i arbeidet med å skape 

gode holdninger til natur og biologisk mangfold og i det helsefremmende arbeidet.  

 

Styret vil takke medlemsorganisasjonene for stor innsats og godt samarbeid. 

Styret vil videre takke alle andre som på forskjellige nivå i organisasjonen bruker tid og 

krefter på å arbeide for friluftslivets sak. 

 

Styret vil avslutningsvis takke administrasjonen for et godt og konstruktivt samarbeid i 

2008. Å ansette en ny generalsekretær i FRIFO har vært en spennende oppgave, og 

styret ønsker den nye generalsekretæren, Lasse Heimdal, hjertelig velkommen og ser 

frem til et godt samarbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret vil samtidig få takke 

den avtroppende general- 

sekretæren i FRIFO, Harald  

Tronvik, for god innsats  

gjennom nærmere 15 år. 
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